
1

PhDr. Zdeněk Křížek

Posudek oponenta na bakalářskou práci

Petry Lorencové

„Topos ženských vlasů v reklamě“

Volba a upřesnění tématu

Autorka zpracovává velmi zajímavé téma, a to se zjevným osobním zaujetím a chutí. Četba 

takové práce je pak pro posuzovatele velmi příjemná.

Ačkoliv se na první pohled zdá, že téma je poměrně úzké, velmi rychle zjišťujeme, 

kolik se v něm skrývá možných úhlů pohledu a konotací. Dlužno říci, že autorka se snažila 

postihnout problematiku co nejkomplexněji a že se jí to zdařilo. Snad bych býval jen upravil 

název práce. I když ukázky a rozbor reklam se zobrazením ženských vlasů tvoří podstatnou 

část práce, přece jen název slibuje trochu hlubší ponor do oblasti reklamy; doporučil bych

také možná i alespoň částečné teoretické ukotvení v oblasti marketingu a reklamy jako 

takové. Tato poznámka je však jen marginální a nijak nenarušuje můj celkově velmi dobrý 

dojem z této bakalářské práce.

Metodika zpracování bakalářské práce

Text sice nezachovává standardní strukturu bakalářských prací, tj. přísného oddělení části 

teoretické a praktické (empirické). Vzhledem k celkovému uchopení tématu to však 

nepovažuji za problém. Autorka jinak postupuje logicky, obsah práce je členěn přehledně a 

základní atributy odborného textu jsou dodrženy.

Nedostatkem práce je absence anotace a klíčových slov v češtině i angličtině. Od 

určité stránky pak nesouhlasí číslování obrázků s odkazy na ně v textu.

Práce se zdroji

Autorka využívá poměrně značného množství zdrojů a pečlivě na ně v textu odkazuje.

Formální nedostatky jsou však v konečném seznamu zdrojů. Jednak není dodržena 

norma pro uvádění bibliografických údajů, některé údaje chybí (např. ISBN u knižních 

zdrojů), jindy je místo celkového počtu stránek uváděna stránka obsahující odkazované místo.
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Obsahová stránka

Práce Petry Lorencové je obsahově zajímavá a dle mého názoru neobsahuje žádné věcné 

chyby. 

Kladně hodnotím, jak už řečeno, celkový přístup autorky k tématu, zejména pak 

nadání nacházet nejrůznější atributy a konotace týkající se využití ženských vlasů nejen 

v reklamě, ale i ve výtvarném umění od starověku do současnosti, schopnost objevovat

zajímavé souvislosti mezi magickým chápáním vlasů, mytologickými a náboženskými 

odkazy, historickým vývojem společnosti a výtvarného (ale namnoze i slovesného) umění a 

reklamy. Takto pojatá práce zaujme svou komplexností, bohatostí informací a vyzrálostí 

pohledu.

Celkové hodnocení

Bakalářskou práci Petry Lorencové považuji za kvalitní, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím 

stupněm 1- .

Jako námět pro případnou rozpravu při obhajobě navrhuji zamyšlení autorky nad touto 

otázkou: 

Bylo by možné najít nějaké analogie k využití ženských vlasů v případě zobrazení také

pánských vlasů a účesů ve výtvarném umění a v reklamě?

V Praze dne 30. 8. 2012

PhDr. Zdeněk Křížek




